Váženípodílníci,
Jak víte, již velmi dlouhou dobu není možnéprovádět výplaty podílůz tzv. Trustu 1. Výplaty není

možnéprovádět s ohledem na soudní spory vedené na Kypru jednak doc. Častorálem a dále
kyperskými společnostmiježpodle dokumentů patří rodině Viktora Koženého' l přes to se na nás

obracíte a zasíláte nám své žádostí.
KL.září 2009 evidujeme celkem 1 369 platných žádostíovýplatu celkem 33 971' podílů.Pokud by
hodnota podílu odpovídala poslednívyhlášenéhodnotě (tj.6,77 USD/ podíl), pak by celkový objem
výplat byl229 983,67 USD. Dále evidujeme celkem 4 302 chybných žádostí o výplatu 9L394 podí|ů.
Hodnota těchto podílů,při použitínaposledy vyhlášené hodnoty podílu (ť1.6,77 USD/podíl) a pokud
by byly odstraněny překážky bránícíuznat žádost za platnou, by činila 618 737,38 UsD.
Jsem rád, že í nadále o výplatu podílůžádáte. Ubezpečuji Vás, že jakmile

to

bude jen trochu možné,

budou zahájeny procedury nutně předcházejícívyhlášení nové hodnoty podílu (účetnízávěrky,
audity, apod.) a následně bude vyhlášeno nové výplatníobdobí. l proto je vhodné, pokud o

ýplatu

podílu máte v budoucnu zájem, o výplatu hodnoty podílu žádat již dnes' Chápu obavu některých
zVás,že pokud požádáte již nyní, neníVám známa hodnota podílu. UbezpečujiVás, že pokud dojde
k výraznějšízměně (např. o více než5%) hodnoty jednoho podílu oproti hodnotě platné ke konci roku
2004, bude Vás správce trustu, nebo jím pověřená osoba, kontaktovat s dotazem, zda máte o výplatu

podílu i nadále zájem. Následně budou výplaty provedeny.
Tato procedura však můženastat teprve tehdy, až bude možno provádět výplaty podílů.
l

tak je však vhodné, aby Vaše žádosti, pokud o výplatu hodnoty podílu v budoucnu máte zájem, byly

průběžně doručovány správci trustu, resp. pověřenému administrátorovi, společnostiTASAX s'r.o.

Administrátor tak můžeVaše žádosti průběžnězpracovávat a v případě potřeby se s Vámi spojit za
účelemodstraněníchyb tak, aby žádost bylo možno co nejdříve označit za platnou. A díky tomu i
výplata (pokud budete souhlasit s novou hodnotou podílu) bude moci být provedena již v prvním
možném termínu.
Doufám, že datší, a pro Vás příznivější,informace Vám budu moci poskytnou v kratším termínu a že
Vám jiŽ budu oznamovat zahájení procesů předcházejících vyhlášení hodnoty podílu a výplatního

období.

V Praze dne 3. záYí2009
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lomas SevcrK
Daventree Trustees Ltd.

